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Listy svatohostýnské

Výroční zpráva o činnosti Matice svatohostýnské
Výbor MSH sešel od poslední Valné hromady (neděle 5. září 2021) celkem
osmkrát.
1. Dopravní obslužnost
Do konce roku 2021 byly
realizovány všechny finální administrativní
a organizační záležitosti stran přípravy realizace prvních dvou etap projektu Dopravní
infrastruktury a informačního centra na
Svatém Hostýně. V úterý 15. března 2022
byla zahájena stavba. Ve středu dne 23.
března 2022 byla stavba požehnána otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem za účasti
všech zainteresovaných stran. Termín
ukončení stavby je 15. prosinec 2022.
Byl položen nový asfaltový povrch na komunikaci od baziliky k Poutnímu domu č. 3
a na části nevyhovujícího chodníku.
Byla vytvořena nová parkovací místa před
Cestou světla a u rozhledny. Byl dostavěn a
zkolaudován vodovod.
Priority v dopravní obslužnosti:
- Realizace prvé a druhé etapy projektu
Dopravní infrastruktury (rekonstrukce a
rozšíření autobusové točny, nová přístupová cesta k PD3)
- Příprava realizace třetí a čtvrté etapy
Dopravní infrastruktury (parkoviště pod
točnou, parkoviště u PD3)
- Příprava realizace páté a šesté etapy Dopravní infrastruktury (přístupová cesta na
levé straně od schodiště, informační centrum)

2. Duchovní aktivity MSH
Podpora duchovních cvičení a poutí, aktualizace internetových stránek, edice informačních letáků, nový design a obsah Listů
svatohostýnských.
3. Ubytování
Péče o ubytovací kapacity ve všech poutních domech, postupná modernizace interiérů ubytovacích zařízení, nová recepce.
4. Stravování
Otevření nové kavárny pod bazilikou, nový
pronájem restaurace v Poutním domě č. 3 s
rekonstrukcí interiéru stravovacích prostor,
příprava dvouetapové rekonstrukce střechy
penziónu a restaurace Ovčárna.
5. Volnočasové aktivity
Provoz nového dětského hřiště, nová klubovna pro poutníky a návštěvníky v prostorách Poutního domu č. 2.
Priority v roce 2022
1. Rekonstrukce točny a nová přístupová
cesta
2. Dvouetapová rekonstrukce střechy na
Ovčárně
3. Modernizace ubytovacích prostor
4. Stavební úpravy starých vodojemů, schodů k Ovčárně a k veřejným WC, rozhledny, areálu kolem Vodní kaple, řešení náhle
vzniklých situací
Za výbor Matice svatohostýnské
Mořic Jurečka
předseda výboru MSH

